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 -9استاديار دانشکده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقیقات تهران
 -2دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
 -3استاديار دانشکده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقیقات تهران

چکيده
سکوی پايه کششي نوعي سکوی تطبیقي است که به منظور استخراج نفت در آبهای بسیار عمیق مورد استفاده قرار ميگیرد .از آنجا
که نقاط نفتخیز دريای خزر دارای عمق زياد ميباشند ،انجام مطالعات در مورد اين سکوها در آبهای عمیق ضروری ميباشد .يکي از
اصليترين پارامترها در سکوهای پايه کششي محاسبه جابجاييهای افقي ،قائم و زاويهای سکو ميباشد .جابجاييها تأثیر بسیاری بر
تنشهای وارد بر تاندونها دارند .از آنجا که مشخصه اصلي سکوهای پايه کششي مهار اين سکوها توسط تاندونها ميباشد ،بنابراين
محاسبه اين جابجاييها در مراحل طراحي و ساخت ،اهمیت بسیاری دارند .با در نظر گرفتن شرايط امواج دريای خزر بر روی سکوی
مدلسازی شده در نرمافزار  ،ABAQUSنیروی موج با استفاده از معادله موريسون محاسبه شده و با انجام تحلیل دينامیکي و استاتیکي،
پاسخهای سکو برای حرکات  Sway ،Surgeو Heaveو حرکات زاويهای  Pitch ،Rollو Yawمورد بررسي قرار گرفته شده است .با تغییر
زاويه موج برخوردی و همچنین تغییر بارگذاری سکو پاسخهای مختلف سازه ارائه شده است .هدف از اين تحقیق تحلیل استاتیکي و
دينامیکي نوعي از اين سکو در آبهای عمیق دريای خزر و ارائه نتايج حاصله از پاسخهای سکو در حرکات مختلف با توجه به تحلیل
هیدرودينامیکي سکو ميباشد.
واژگان کليدی :آب عميق ،سکوی پایه کششی ،تاندون ،معادله موریسون ،پاسخ سکو.
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توسط آنجاليدز 9و همکاران در سال  9143مورد بررسي
قرار گرفت [ .]4لیونز 2و همکاران در سال  9143بین
نتايج تحلیل هیدرودينامیکي و آزمون دو مدل بزرگ ،برای
پاسخ حرکات  TLPتحت اثر امواج و بدون در نظر گرفتن
اندرکنش بین اعضای سکو ،مقايسهای انجام دادند [.]1
مورگان 3و ماليب 4با استفاده از يک تحلیل جبری پاسخ
دينامیکي سکوی پايهکششي را مورد بررسي قرار دادند
[.]90

 -1مقدمه
با افزايش عمق آب ،هزينه سکوهای ثابت افزايش مييابد،
در نتیجه در آبهای عمیق از سکوهای تطبیقي استفاده
ميشود .مطالعات و نتايج حاصله از ساير تحقیقات نشان
ميدهد که سکوهای پايهکششي ( ،)TLPنوع مناسب از
سکوهای تطبیقي به شمار ميآيند .اين سکوها سازههای
شناور بوده که به کمک تاندونهای پیش کشیده به کف
دريا مهار ميشوند .بخشهای مهم اين سازه عبارت است
از فنداسیون ،تاندونها ،بدنه و عرشه .اين سکوها را برای
میدانهای نفتي بزرگ مورد استفاده قرار ميدهند .عمق
آب جهت استفاده از اين سکوها از  950متر شروع شده و
هیچگونه محدوديتي ندارد .نیروهای بازگرداننده در اين
سکو به کمک شناوری اضافي که بعد از نصب تاندونها و
حذف وزنه تعادلي در بدنه سکو بدست ميآيد ،ايجاد
ميگردد .اين سکوها را ميتوان دوباره در موقعیت جديد
ديگری نصب کرد [ .]9در حالت کلي درجات سختي سکو
به دو نوع درجات نرم ( )yaw, sway, surgeو درجات
سخت ( )roll, pitch , heaveتقسیم ميشوند [.]2
در اين تحقیق سعي بر اين بوده تا با مدل سازی يک
سکوی پايهکششي جهت بدست آوردن رفتار سازه تحت
اثر امواج دريا به عنوان مهمترين نیروی وارد بر سکوهای
دريايي ،به منظور به حداقل رساندن حرکتهای جانبي
سازه انجام گیرد.

 -3هيدرودیناميک سکوی پایه کششی
معادله حرکت سکوی پايهکششي تحت بارگذاری موج در
حالت کلي به صورت معادله زير ميباشد.
]) ( [

() 9

} {] [

}̈ {

} ̇ {] [

کههه در آن ] [ و ] [ بههه ترتیههب مههاتريسهههای میرايههي و
سختي ميباشند و } { بردار جابجايي و ]) ( [ بردار نیهرو
مي باشد .جرم سهازه در ههر درجهه آزادی متمرکهز فهر
ميشود .جرم افزوده بر اثر آب احاطه کننده اطراف اجهزای
سازهای ،در نظر گرفته ميشود .همچنین مؤلفه متغیر جرم
افههزوده ناشههي از وطهههوری متغیههر سههازه در آب لحهها
ميگردد .تمام سازههايي که که در اندرکنش با سیال قهرار
مي گیرند با پديده فیزيکي جرم افزوده مواجه ميشوند کهه
اثر میدان نزديک اطراف سازه محسوب ميشود.
محاسبه نیروهای هیدرودينامیکي معادالت حرکهت جسهم
صلب با استفاده از معادالت خطي و زاويهای برای حرکهات
سینوسي به صورت زير خواهد بود که در رابطه زير ،مقهدار
 jاز  9تا  6خواهد بود [ 99و .]92

 -2پيشينه تحقيق
رودمن و کلیری [ ]3در سال  2093اثر امواج را به روش
دينامیک ذره هموار بررسي نموده اند .ابريشمچي و يونس
[ ]4در سال  2092بر روی بارهای هیدرودينامیکي وارد
بر پايه های  TLPو جريانهای گردابه ای پشت پايه ها
متمرکز گرديده اند .کیم و همکاران [ ]5درسال 2004
پاسخ دينامیکي سکوهای پايه کششي را تحت اثر امواج
منظم بررسي نموده اند .باچینسکي و مون [ ]6در سال
 2092عالوه بر نیروی موج بر پايه ها نیروی باد وارد بر
عرشه را که در توربینهای بادی بسیار پراهمیت هستند ،در
نظر گرفته اند و اثر آنها را بر کشش پايه ها اعمال نموده
اند .سنجانوويچ و همکاران [ ]4در سال  2093به بررسي
ماتريسهای سختي جديدی برای تحلیل سکوهای پايه
کششي ارائه داده اند .پاسخ دينامیکي سکوی پايهکششي

()2

]

̇

̈ )

([

∑

جههرم
مؤلفههههههای مههاتريس جههرم،
در رابطههه ،2
دمپین ه  ،دامنههههههای مخههتلط نیروههها و
افههزوده،
مؤلفههههههای نیههرو و
گشههتاورهههای تحريههک و
گشتاور های بخش حقیقي مهيباشهند [ 99و  .]92نیهروی
موج به صورت جمه درگ و نیهروی اينرسهي بیهان شهود.
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معادله نیروی موج به صورت زير قابل محاسبه ميباشد:
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جدول ( )1مشخصات هندسی سکو.
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مقادير قابل قبول ضهريب ضهرايب درگ بهین  0/6تها 9/2
ميباشد .همچنین بسته به شرايط محیطي که سکو در آن
9
نصب ميشود ،پس از مدتي افهزايش قطهر ناشهي از رشهد
جلبکها و ساير موجودات دريايي روی اعضای سهازهای و
یرسازهای مشاهده ميشود .عالوه بر افزايش قطهر ،سهط
صاف اعضا نیهز بهه سهطوب زبهر تبهديل شهده و در نتیجهه
ضرايب اينرسي و درگ موج نیز تغییر مييابد کهه بايهد در
محاسبات مدنظر قرار گیرد [ 93و .]94

طول سکو
(فاصله از مرکز
ستون)

46/45
متر

پیش تنش در هر
مهار

4544/5
کیلو نیوتن

عر سکو
(فاصله مرکز
ستون)

46/25
متر

تعداد مهار متصل
به هر ستون

 4مهار

قطر ستون

96/44
متر

جرم سکو

40500
تن

 4/5متر

عمق آب

 460متر

90/5
متر

مساحت مقط
مهار

0/92566

عر

پانتون

ارتفاع پانتون

 -4معرفی مدل
سکوی مورد مطالعه در اين تحقیق يک سکوی پايه
کششي دارای پالن مرب و  4ستون ميباشد .مشخصات
هندسي سکوی مورد نظر به همراه مشخصات مکانیکي
مهارهای آن که در جدول ( )9آورده شده است در نرمافزار
المان محدود  ABAQUSمدلسازی شده است.
در سکوهای پايه کششي پاسخهای جابجايي سکو در 6
جهت از اهمیت زيادی برخوردار است .در مدل سازی
نرمافزار المان محدود در تمام ابعاد هندسي بدنه از رابطه
موريسون استفاده شده است .در تحلیل اين سکو در نرم
افزار  ABAQUSاز تحلیل تاريخچه زماني استفاده
ميگردد .با در نظر گرفتن نواحي جنوب ربي دريای خزر
جهت جانمايي سکو ،برای تعین موج طرب از اطالعات موج
اين محدوده از دريای خزر استفاده شده است .با استفاده
از نقشه ارتفاع مشخصه موج در دوره بازگشت  900ساله،
موجي با ارتفاع  6متر و دوره تناوب  93ثانیه به سکوی
مورد نظر تحت زوايای مختلف تابیده شد و تحلیل
استاتیکي و دينامیکي بر روی سکو انجام شد .نتايج اين
تحلیل شامل حرکتهای جانبي و حرکات چرخشي سکو
حاصل از نیروی شناوری مورد بررسي قرار گرفت .شکل
( )9تصوير مشبندی شده مدل در نرمافزار ABAQUS
آورده شده است.

شکل ( )1تصویر مشبندیشده سکو در نرمافزار .ABAQUS

 -5نتایج
تحلیل هیدرودينامیکي اين سکو در حالت حدی مورد
بررسي قرار گرفته و نتايج خروجي نیز دستهبندی و مرتب
شدند .پارامترهای مهم پاسخ سکوهای پايه کششي
جابجايي افقي  ،قائم و زاويهای ميباشند که در شکلهای
( )2تا ( )25ارائه شده اند.

شکل ( )2پاسخ سکو برای حرکت  - Swayزاویه موج
صفردرجه.
Marine Growth

1
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شکل( )3پاسخ سکو برای حرکت  - Surgeزاویه موج

شکل ( )7پاسخ سکو برای حرکت  -Yawزاویه موج صفر درجه.

شکل ( )4پاسخ سکو برای حرکت  - Rollزاویه موج صفر درجه.

شکل ( )8پاسخ سکو برای حرکت  - Swayزاویه موج  33درجه.

شکل ( )5پاسخ سکو برای حرکت  - Heaveزاویه موج

شکل ( )9پاسخ سکو برای حرکت  - Surgeزاویه موج  33درجه.

صفر درجه.

صفر درجه.

شکل ( )6پاسخ سکو برای حرکت  - Pitchزاویه موج

شکل ( )13پاسخ سکو برای حرکت  - Rollزاویه موج  33درجه.

صفر درجه.
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شکل ( )11پاسخ سکو برای حرکت  - Heaveزاویه موج

شکل ( )15پاسخ سکو برای حرکت  - Surgeزاویه موج

 33درجه.

 45درجه.

شکل ( )12پاسخ سکو برای حرکت  - Yawزاویه موج

شکل ( )16پاسخ سکو برای حرکت  - Rollزاویه موج  45درجه.

شکل ( )13پاسخ سکو برای حرکت  - Pitchزاویه موج

شکل ( )17پاسخ سکو برای حرکت  - Heaveزاویه موج

 33درجه.

 45درجه.

شکل ( )14پاسخ سکو برای حرکت  - Swayزاویه موج

شکل ( )18پاسخ سکو برای حرکت  - Yawزاویه موج

 45درجه.

 45درجه.

 33درجه.
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شکل ( )23پاسخ سکو برای حرکت -Heaveزاویه موج 63

شکل ( )19پاسخ سکو برای حرکت  - Pitchزاویه موج

درجه.

 45درجه.

شکل ( )24پاسخ سکو برای حرکت  - Yawزاویه موج  63درجه.

شکل ( )23پاسخ سکو برای حرکت  - Swayزاویه موج
 63درجه.

شکل ( )25پاسخ سکو برای حرکت  - Pitchزاویه موج 63
شکل ( )21پاسخ سکو برای حرکت  - Surgeزاویه موج

درجه.

 63درجه.

 -6جمعبندی و نتيجهگيری
با افزايش زاويه برخورد موج از صفر تا  60درجه ،روند
تغییرات پاسخ سازه برای حرکت  Surgeروندی کاهشي،
برای حرکت  swayروندی افزايشي و برای حرکت Heave
تغییر محسوسي ندارد .همانطور که در پاسخهای Heave
سکو مشاهده ميشود ،در لحظات اولیه تحلیل طبق قانون
هوک تاندونها به علت نیروی وارده از طرف امواج دچار
افزايش طول اولیه شدهاند و بعد از آن جابجاييهای
نوساني ناچیزی را در اين حرکت مشاهده ميکنیم.

شکل ( )22پاسخ سکو برای حرکت  - Rollزاویه موج  63درجه.
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 و همچنینSway  وSurge حداکثر پاسخ سکو در حرکات
 در زاويه برخود موج مکملPitch  وRoll در حرکات
،Roll  پاسخ سکو برای حرکات.تقريباً يکسان ميباشد
. بسیار ناچیز ميباشدYaw  وPitch
 برای منطقه مشخص شده،سکوی مورد نظر با ابعاد معین
] با در نظر گرفتن شرايط امواج و95[ در دريای خزر
زوايای مختلف برخورد موج با توجه به محاسبات صورت
گرفته از لحا هیدرودينامیکي مناسب ميباشد و اطالعات
بدست آمده از پاسخهای سکو در طراحي هیدرودينامیکي
.سکو بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود
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